
Folytatódik Tusnád község víz-
vezetékrendszerének cseréje, 
a szakasz, amelyikkel jelenleg 
dolgoznak az építők – a polgár-
mesteri hivataltól a főútig – még 
az idén elkészülne, amennyiben 
az időjárás ezt lehetővé teszi. A 
helységben a vízvezeték cseréje 
mellett a következő évek során 
a tervek szerint egy, a környe-
zetvédelmi alaphoz benyújtott 
sikeres pályázat nyomán a 
szennyvízcsatorna is kiépül.
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Kizárólag kormánypénzből 
valósul meg Tusnád köz-
ség vízhálózatának cseréje, 

tudtuk meg ottjártunkkor Ravasz 
József alpolgármestertől. 

– A régi vízvezetékrendszer 
teljes egészében, az akkori szab-
ványnak megfelelően vasból ké-
szült, ami miatt az utóbbi időben 
nagyon megnőtt a csőtörések 
száma a községben, főként Tus-
nád felső részén. Az 577/97-es 
kiírás alapján sikerül kicserélni 
ezt az elavult csőrendszert, így a 
jövő év folyamán teljes egészében 
kicserélődik polietilén csövekre 
Nagytusnád és Újtusnád vízve-
zetékrendszere – számolt be az 
elöljáró. 

A községhez tartozó Csíkve-
rebesen már tavaly óta új vízveze-
tékrendszer van, most a tusnádi ré-
szen vált szükségessé a csőrendszer 
cseréje – tette hozzá. 

A falu felső részén volt a leg-
több csőtörés, így a pályázat ked-
vező elbírálása után, júliusban 
elsőként ott kezdtek hozzá a veze-
tékcseréhez, amikor folyósították a 
támogatás egy bizonyos százalékát, 
100 ezer lejt. A második szakasz-
hoz három hete sikerült hozzáfog-
ni, ugyanis ekkor érkezett meg a 
támogatás következő részlete, 200 
ezer lej. 

– A teljes beruházás értéke 
647 673 lej, amelyből az áfa értéke 
155 442 lej. Ebből ez idáig össze-
sen 350 ezer lejt kaptunk meg a 

különböző járulékokkal együtt – 
mondta el Ravasz. 

A remények szerint még az idén 
elkészülnek a csőcserével a főútig, 
emellett pedig megtörténik az át-
ereszek cseréje, valamint korszerű 
tűzcsapokat szerelnek fel a község 
különböző pontjain az uniós elvá-
rásoknak megfelelően. 

– Nem éppen a december a 
legmegfelelőbb hónap a munká-
latok kivitelezésére, de mivel most 
érkezett a támogatás, folytatjuk, 
amíg az idő engedi – foglalta össze 
a község alpolgármestere.
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Polietilén csövek A régi vAs helyett

Vízvezetékcsere 
Tusnádon

Készül az iskola Csíkszentmártonban

A régi vascsövek helyére polietilén csövek kerülnek. Korszerűsítés fotó: tamás attila

Végéhez közeledik Tus-
nád község kanalizálásának 
tervezési fázisa. Kész van az elő-
tanulmány, kedvezően bírálták 
el, valamint a listán első helyen 
vagyunk, a legnagyobb önrész 
vállalása miatt. A környezet-
védelmi alap támogatásából 
finanszírozott beruházás 2012-
ben veszi kezdetét, 36 hónapra 
beütemezett határidővel – szá-
molt be lapunknak Ravasz Jó-
zsef alpolgármester. Hozzátette, 
fontos, hogy ezeket a határidő-
ket tartani tudják. – A kana-
lizálás kiépítésének összértéke  
7 851 233 lej, melynek önrésze 
1 570 246 lej, amelyet Hargita 
Megye Tanácsának segítségével 
fogunk kigazdálkodni és bizto-
sítani – részletezte az elöljáró. 
A szennyvízcsatorna mellett a 
projekt része egy derítőállomás 
kiépítése is, amely Tusnád köz-
ség mellett a szomszédos Csík-
kozmás szennyvizét is kezelné. 
A derítőállomásnak sikerült 
jó helyszínt találni, a Tusnád 
község önkormányzatának te-
rületére épülő víztisztító állo-
másra – Csíkverebes kivételével 
– szabadeséssel érkezik majd 
a szennyvíz. Utóbbi esetben 
átemelő szivattyúkat kell be-
üzemelni, de a rendszer így is 
minimális energiaigénnyel mű-
ködtethető lesz. 

Jól halad a csíkszentmártoni 
Tivai Nagy Imre Iskolaközpont 
v–viii. osztályainak otthont 
adó épület felújítása. Az épület 
külső tatarozását a hőszigete-
léssel együtt sikerült befejezni, 
jelenleg belső munkálatokkal, 
a vizesblokkok kialakításával, 
a központi fűtés telepítésével 
dolgoznak a szakemberek. A 
tervek szerint májusban költöz-
hetnek vissza a tanulók az épü-
letbe, addig a helyszűke miatt 
egyes osztályok délután járnak 
iskolába.
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A csíkszentmártoni Tivai 
Nagy Imre Iskolaközpont 
megújulása, úgy tűnik, 

sikerrel folytatódik. Mint ismere-
tes, már 2004-ben az I–IV. osztá-
lyos tanulók számára készült egy 
új épület, akkor a világbanki köl-
csönből épített öt tanterem mellé 
különböző támogatóktól szerzett 
forrásokból másik hármat épített 
a helyi közösség. Idén őszre sike-

rült befejezni az V–VIII. osztá-
lyoknak otthont adó épület külső 
felújítását, jelenleg a belső mun-
kálatok zajlanak a létesítmény-
ben, ottjártunkkor éppen a vizes-
blokkok kialakításával dolgoztak 
a szakemberek.

 – A felújítást a Világbank fi-
nanszírozza, az önkormányzatnak 
viszonylag kevés részt kellett vál-
lalnia a munkálatokban. Mind-
össze a kazánház berendezése, il-
letve az épület rácsatlakoztatása a 
közművekre, a víz- és csatornahá-
lózat, valamint a földgázvezeték 
bekötése hárult a polgármesteri 
hivatalra. A kazán gyakorlatilag 
már beüzemelésre kész, a beköté-
sek részben megtörténtek – tud-
tuk meg Gergely András polgár-
mestertől.

Ábrahám Klára iskolaigazgató 
készséggel vezetett körbe a kicsi-
nosított épületben, beszámolt 
arról, hogy a nyáron jó ütemben 
haladt a munka, a csíki mostoha 
klímának megfelelően készült el a 
külső hőszigetelés. Az épületben 
megújult az elektromos hálózat, 

hamarosan a helyére kerülnek a 
központi fűtés csővezetékei is. 

– A tél a belső munkálatokkal 
telik, feltehetően tavaszra elké-
szülnek ezzel az építők, májusra 
pedig a tervek szerint a berende-
zés is a helyére kerül. A bútorza-
tot szintén a Világbank finan-
szírozza, ám az otthonossá tétel, 
a függönyök, a virágállványok, 
egyéb apróságok a szülői bizott-
ságra hárulnak. Részükről már 
kaptunk visszajelzést, hogy szí-
vesen részt vesznek az új épület 
csinosítgatásában, illetve a svájci 
Meyrin testvértelepülés polgá-
rai, akik már sokat segítettek az 
iskolánknak, újabb 1500 svájci 
frankot ígértek erre a célra – vilá-
gosított fel az igazgató. 

A felújítás által előidézett pil-
lanatnyi helyszűke miatt a V–VII. 
osztályos gyerekek kénytelenek 
délután járni iskolába. Felte-
hetően az áldatlan állapot jövő 
tavaszra megszűnik, az európai 
normáknak megfelelő, korszerű 
épületbe költözhetnek vissza a 
Szentmártonban tanuló diákok.

Új köntösben az iskola. Jövőtől európai színvonalú épület várja a szentmártoni diákokat fotó: tamás attila

A kaláka együttes karácso-
nyi koncertje. Jó estét kívánok, meg 
ne ijedjenek, itt egy kompánia, sem-
mit se féljenek! Lépek én e házba 
azon kérelemmel, szabad-e bejönni 
ide betlehemmel? – kérdezte teg-
nap este a Segítő Mária Gimnázium 
dísztermében a Kaláka együttes. A 
válasz természetesen igen volt a kö-
zönség részéről. Erdélyi karácsonyi 
koncertturnéjukon Tusnádfürdő, 
Székelykeresztúr, Kézdivásárhely, 
Székelyudvarhely után tegnap 
Csíkszeredában lépett fel a Kaláka 
együttes 1987-ben megjelent kará-
csonyi lemezénel dalaival. Népda-
lok, egyházi énekek és karácsonyi 
versekre írott saját dalaik most is 
elvarázsolták a közönséget.


